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Resumo 

Este resumo, traz resultados de uma pesquisa de 

iniciação cientifica realizada em 2019/2020. Na pesquisa 

buscou-se descrever e compreender como funcionam os 

programas de saúde na escola no Brasil e Argentina. 

Como resultados foi possível identificar afinidades entre 

os programas e conhecer como se dá a execução dos 

programas em cada país. No Brasil ainda se verificou 

que o programa abrange todo território nacional. 

Introdução  

No decorrer da primeira etapa da pesquisa realizada, 

evidenciou-se a política de saúde no Brasil, em seguida o 

enfoque para o estudo da saúde escolar no Brasil mais 

especificamente o Programa Saúde na Escola (PSE). A 

partir das leituras realizadas em livros, revistas e artigos, 

buscou-se entender o funcionamento do projeto e sua 

abrangência. 

Na segunda etapa da pesquisa, contemplou-se a 

Argentina. Identificou-se que neste país a saúde escolar 

é desenvolvida pelo Prosane, Programa Nacional de 

Salud Escolar, evidenciando os objetivos do programa as 

parcerias firmadas entre os ministérios da saúde e 

educação, a efetivação deste também foi evidenciada. 

Material e Métodos 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser descritiva e 

exploratória, tem caráter quantitativo e qualitativo e para 

o alcance dos objetivos propostos utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica e documental. Para aproximação ao tema 

deste subprojeto, primeiro se fez uma revisão 

bibliográfica acerca da produção sobre este e uma 

pesquisa nos documentos acerca do Programa PSE e 

Prosane. Objetivando organizar os achados da pesquisa, 

foram feitos fichamento de artigos e periódicos. 

Resultados e Discussão 

Durante a caracterização do contexto histórico da 

saúde escolar no Brasil verificou-se que desde os anos 

70 já existiam cuidados com a higiene no âmbito escolar 

e que no ano seguinte tem-se a concepção de 

promotores de saúde na escola propondo medidas de 

higiene. Ainda nesta década, conforme estabelecido na 

lei n.º 5.692/71, exige-se a obrigatoriedade da inclusão 

de programas de saúde nas escolas. O programa foi 

instituído no ano de 2007 pelo ministério da Saúde e 

educação, atualmente abrange todo os estados. 

Tratando-se do Prosane evidenciou-se características 

comuns entre os programas, como objetivos, inclusive as 

datas de implementação, diferenciando-se pela 

possibilidade de escolares particulares aderirem ao 

programa. 

Conclusão 

O PSE em mais de 10 anos de existência, é um dos 

principais programas destinados a atenção a saúde de 

estudantes, porém ainda mostra-se fragmentado, sendo 

necessário trabalhar mais a interdisciplinaridade entre os 

setores educação e saúde. 

Com relação ao Prosane a pesquisa foi mais restrita 

devido as fontes serem limitadas apenas a internet. 

Mesmo assim foi verificado que o programa argentino 

desenvolve um trabalho em parceria e que da autonomia 

a cada província também considerado principal programa 

de saúde no âmbito escolar. 
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